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Aanleiding:
In de Regiobode van 27 april staat een ‘Ik vind’ van een inwoner van onze gemeente over dat de
opdracht via een aanbesteding m.b.t. het strooien van zout naar reen landelijke aannemer is
gegaan. ( zie bijlage). Dat een dergelijke opdracht via een aanbesteding verloopt, begrijpen wij.
De schrijver van ‘Ik vind’ stelt dat “in een tijd waar de samenleving onder druk staat en mensen
steeds meer naast elkaar leven, zou de gemeente zich ook kunnen focussen op lokale
samenwerking. Mensen, bedrijven en activiteiten prioriteit geven.”
Een lokale ondernemer, die dit werk al jaren verzorgd, heeft de opdracht niet gekregen terwijl in
het nog geldende coalitieakkoord staat (blz.7) dat “Daarnaast is lokaal aanbesteden van belang
(< 50.000 euro) om lokale ondernemers een kans te bieden mee te doen. Hiervoor passen we
het aanbestedingsbeleid aan. Prijs, kwaliteit en circulariteit blijven leidend.”
Daar hebben wij de volgende vragen over:
Vraag 1: Waarom heeft de lokale aannemer deze opdracht niet gekregen?
Antwoord:
De opdracht is middels een Europese openbare aanbesteding gewonnen door een partij die de
laagste inschrijving heeft ingediend. Gezien de huidige kosten per jaar is de gemeente wettelijk
verplicht deze opdracht Europees aan te besteden.
Vraag 2: Was het niet gunnen van deze opdracht aan deze lokale ondernemer een
kwestie van prijs, kwaliteit of duurzaamheid of anderszins?
Antwoord:
De onderdelen kwaliteit en circulariteit zijn dermate uitgebreid beschreven op een hoge standaard
in het bestek dat er geen onderscheid meer op gemaakt kon worden. En daarom geen onderdeel
was van de gunning. Het gunnen van de aanbesteding was op basis van prijs.
Vraag 3: Was er geen enkele mogelijkheid om deze opdracht wél te gunnen aan deze
lokale ondernemer, gezien het lokale aanbestedingsbeleid?
Antwoord:
Binnen de wettelijke eisen op het gebied van aanbestedingen hebben we zodanig het bestek
opgesteld dat ook lokale aanbieders een goede kans zouden maken. Hierbij speelde de aanrijdtijd
na opdracht geven van strooien als belangrijke pijler.
Na opdracht moeten de strooiwerkzaamheden binnen 30 minuten zijn gestart. Hiermee voorkomen
we dat we een partij verder uit het land komt welke niet binnen 30 minuten kan starten met
strooien van de wegen.
Vraag 4: De schrijver in het stuk stelt dat het mogelijk is dat de lokale aannemer als
onderaannemer de opdracht alsnog gaat uitvoeren, uiteraard een tegen een lagere prijs.
Als dat zo is, bent u dan met mij van mening dat het een gemiste kans is om deze lokale
ondernemer de opdracht rechtstreeks te gunnen?
Antwoord:
Omdat wij ons aan de aanbestedingsregels moeten houden is het bij dergelijke bedragen niet
mogelijk om het werk 1 op 1 te gunnen aan de lokale ondernemer, hoe graag we dit ook zouden
willen.

